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Múzeumok Éjszakája 2014 

Immár hetedik alkalommal várjuk 

községünk lakóit június 21-én, szombaton 

a Falumúzeumban! 

Program: 

17 órától:  tárlatvezetés, 

 vetélkedők, játékok,  

 kézműves foglalkozások,  

 régi „szakmák” megismerése, kipróbálása, 

 (ez évben a vályogkészítés kerül bemutatásra) 

 rajz verseny,  

 kemence felfűtése, kenyérlángos, és egyéb finomságok készítése 

20 órától: Ki tud többet a Szent Iván éjszakájáról? (Vetélkedő csapatoknak) 

21 órakor: Szent-Iván éji tűzgyújtás 

21:30 órától: Régi fotók kivetítése 

Szösz – Mösz tábor 

Június 23-tól 27-ig 

hétfőtől - péntekig 

9 óra és 13 óra között 

változatos programmal 

várunk minden gyereket 

a Művelődési Házban. 

Gyermekjóléti Szolgálat, 

Községi könyvtár, 

Művelődési Ház 

 

20. Labdarúgó-világbajnokság 

2014 Június 12 – Július 13 

Az elmúlt tornákhoz hasonlóan az idei világbajnokság néhány 

mérkőzését is kivetítőn keresztül nézhetjük végig a Művelődési 

Ház előtti téren! (Rossz idő esetén a Művelődési Házban.) 

/További részletek a jövő hét folyamán a honlapon, valamint a 

Művelődési Házban./ 

Mindenkinek jó szurkolást kívánunk! 

Az Világbajnokság ideje alatt, a Művelődési Házban BÜFÉ üzemel! 
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Testületi hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete (a továbbiakban: testület) 2014. május 

9-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testületi ülésen részt vett dr. Roncz Béla, az 

aszódi Evangélikus Gimnázium igazgatója, aki 

tájékoztatta a képviselőket a tervezett fenntartó 

váltás állásáról, mely szerint az ikladi iskola fenn-

tartását az Evangélikus Egyház átvenné az állami 

fenntartótól 2014. szeptember 1-től. Elmondta, 

hogy az evangélikus egyház Országos Presbitéri-

uma 2014. május 8-án megerősítette az átvételi 

szándékát kinyilvánító februári döntését, valamint 

módosította az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimná-

zium Alapító okiratát. Az egyház minden törvényes 

lépést megtett az állami fenntartó felé. Gáncs 

Péter püspök, a Magyarországi Evangélikus Egy-

ház elnöke levelet írt az ügyben a KLIK országos 

elnökének, valamint Balogh Zoltán miniszternek 

is. Elmondta, hogy az átszervezésre vonatkozó 

végső döntést a miniszternek kell meghoznia má-

jus utolsó munkanapjáig. 

Az ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általá-

nos Iskola igazgatói beosztására 2013-ben kiírt 

pályázat eredménytelen volt, ezért az iskola fenn-

tartója, az Aszódi Tankerület 2014 tavaszán újra 

kiírta a pályázatot. A határidőben egy pályázat 

érkezett, Benedekné Juhász Kataliné. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-

vábbiakban: Nkt.) 83.§ (4) bekezdés h) pontja sze-

rint a fenntartónak az iskola vezetőjének megbízá-

sával kapcsolatos döntése előtt ki kell kérnie töb-

bek között a működtető önkormányzat vélemé-

nyét. A testületi ülésen részt vett a pályázó is, 

akihez kérdéseket intézhettek a képviselők. Az ezt 

követő szavazáson a testület nem támogatta Be-

nedekné Juhász Katalin kinevezését. A végső dön-

tést a törvény szerint ebben az ügyben is a minisz-

ter hozza meg július 31-ig. 

A testület módosította a 2013. évi költségvetési 

rendeletét, majd elfogadta az önkormányzat 2013. 

évi zárszámadását. 

A testület jóváhagyta az Észak-Kelet Pest és Nóg-

rád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Megál-

lapodásának, valamint Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását. 

A testület megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi 

belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló 

jelentést. 

A testület jóváhagyta az óvoda Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatának módosítását, mely szerint 

az SZMSZ kiegészült egy, a belső ellenőrzésre vo-

natkozó fejezettel. 

Madarász István polgármester tájékoztatta a kép-

viselőket, hogy a 2012-ben benyújtott Ovi-Foci 

pályázat sikerrel járt. A Ovi-Foci Közhasznú Ala-

pítvány egy 6x12 méteres műfüves kispályát épít 

az ikladi óvoda udvarában. Az önkormányzatnak 

2.850.000.-Ft önrészt kell biztosítania a megvaló-

sításhoz. 

A testület zár ülésén 

1. három fő méltányossági ápolási díjának a 

megszüntetéséről döntött, 

2. négy főnek egyszeri önkormányzati segélyt 

állapított meg összesen 50.000.-Ft 

összegben, 

3. egy főnek temetési segélyt állapított meg 

20.000.-Ft összegben. 

Dr. Braun Pál 

jegyző 

Tájékoztató adatok az Európai 

Parlamenti választáson 

leadott szavazatokról 

Szavazóköri eredmények 

Iklad településen 

A névjegyzékben lévő 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok száma 

1 723 
459  

( 26,64 %) 
 

Érvénytelen  
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

3  
( 0,65 %) 

456  
( 99,35 %) 

  

Sorsolt 
sorszám 

A listát állító 
párt(ok) neve 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% 

1 MSZP 53 11.62 % 

2 SMS 2 0.44 % 

3 FIDESZ-KDNP 259 56.8 % 

4 
A HAZA NEM 

ELADÓ 
14 3.07 % 

5 JOBBIK 43 9.43 % 

6 LMP 24 5.26 % 

7 EGYÜTT-PM 17 3.73 % 

11 
DEMOKRATIKUS 

KOALÍCIÓ 
44 9.65 % 
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Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub következő klubdélutánja:  

Június 22-én, 16 órától 

 Színházlátogatás: 

 Június 22-én, Vasárnap este 

Budapesti Operettszínház 

Ghost 

Belépődíj: 2600.- 

Utazási költség: 1000.- Ft/fő 

Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Július 11-én, Péntek este 

Madách Színház 

Mary Poppins 

Belépődíj: 4000.- 4900.- 5800.- 6700.- 

Utazási költség: 1000.- Ft/fő 

Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Német Nemzetiségi Kulturális 

Közhasznú Egyesület Hírei 

Május 17-én megtartottuk VIII. Nemzetiségi 

Nosztalgia Majálisunkat.  

Idén első alkalommal szerveztünk egészségsátort. 

Ez alkalomból a CENTRUMLAB Kft. ingyenes 

egészségügyi felmérést végzett – vérvétellel, vér-

nyomásméréssel, testsúlyindex megállapítással, 

stb. – azok részére, akik megjelentek. Ezen a szű-

résen 53 fő vett részt. 

Ezúton is köszönjük a CENTRUMLAB Kft-nek és a 

megjelent egészségügyi dolgozóknak, hogy ingye-

nesen elvégezték a szűrést. 

A délelőtt folyamán ismét volt főzőverseny, ame-

lyen vendégeink is részt vettek. 

A gyermekek részére ingyenes bohóc műsort szer-

veztünk, ahol a népszerű Laci és Kiki bohóc mű-

sorát tekinthették meg kicsik és nagyok. 

Ezután a Bazsik Dóra és Kovács Vivien által szer-

vezett játékos sportvetélkedőn mérhették össze 

ügyességüket a bátrabbak, közben a kisgyerme-

kek arcfestésen vehettek részt, Braunné Melinda, 

Rigóné Margit, Jónás Éva jóvoltából. 

A délutáni műsoron a helybeli csoportok mellett a 

deszki Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesü-

let műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A 

műsor folyamán háromszor is fellépett a tánc-

együttes nagyon színvonalas műsorával. A műsor 

végén még egy rögtönzött táncházat is tartottak, 

ahol egyszerűbb tánclépésekre próbálták megtaní-

tani a mi táncosainkat, illetve a közönség soraiból 

is az érdeklődőket. 

A műsort a Tard Horses zenekar zárta.  

Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik segít-

sége nélkül nem tudtuk volna megrendezni ezt a 

napot. A teljesség igénye nélkül, köszönjük a se-

gítségét Blaubacher Józsefnének (Bergi Erzsi néni) 

és Fülekiné Erzsinek, akik a finom ebédet főzték a 

fellépők részére, Szabó Attilánénak és Gregus Jó-

zsefnének, akik kiszolgálták az étkezőket, Kiss 

Reginának, aki fotókat készített erről a napról, 

Marsal Mihálynak és Szokoly Ferencnek, Braun 

Tibornak, valamint az egyesület tagjainak, akik 

segítettek az előkészületi munkákban,  az aszódi 

Rőfös üzletnek (Dudás Zsuzsi) és Tolmácsiné Már-

tinak, akik biztosították az ajándékokat a főzőver-

senyen résztvevőknek, az aszódi Deák pékségnek, 

akik a finom péksüteményeket adták az ebéd mel-

lé. 

Sajnos délután az időjárás nem volt kedvező, s 

műsor közben be kellett szaladnunk a tornate-

rembe az eső elől, de azok, akik megtiszteltek 

bennünket, szervezőket azzal, hogy eljöttek meg-

tekinteni a délutáni programokat, igazán jól érez-

hették magukat. Ezúton is köszönjük Nekik! 

Május 24-én tartottuk meg éves közgyűlésün-

ket. 

A közgyűlés elfogadta a 2013. évi pénzügyi be-

számolót, melyet 2014. június 15-e után tekint-

hetnek meg a www.iklad.hu honlapon.  

A közgyűlés elfogadta, a választmány Alapszabály 

módosítására tett javaslatát, mely szerint az egye-

sület számlája felett egy személy önállóan rendel-

kezik. Ez a személy a mindenkori gazdasági ügyvi-

vő. Erre azért volt szükség, mert az egyesület je-

lenlegi bankja (K&H) csak ebben az esetben tud az 

egyesület részére bankkártyát kibocsájtani. Ezzel 

olcsóbbá (havi egy alkalommal ingyenessé) válik a 

pénzkivétel, az egyesület csökkentheti a banki 

költségeit. 

A törvény előírásának megfelelően megválasztásra 

került a Felügyelő Bizottság három tagja. A vá-

lasztmány javaslatára a közgyűlés az alábbi sze-

mélyeket választotta meg a Felügyelő Bizottság 

tagjai közé, akik elfogadták e megbízatást: 

dr. Braun Pálné, Kiss Regina, Mikus Pál. 

A Felügyelő Bizottság feladata az egyesület műkö-

désének és gazdálkodásának ellenőrzése. 

Megbízatásuk 4 évre szól, mely munkájukat térí-

tésmentesen végzik. 

NNKKE 
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Iskolai Hírek 

Beszámoló a májusi hónapról 

Tanulmányi munka:  

 Úszóverseny: Kistérségi úszóversenyen vettünk részt Bagon, május 8-án. Az erős mezőnyben mind a 

4 versenyzőnk, Braun Levente (2.b), Fekete Noémi, Pittlik Panna és Strasser Lilla (6.o.) a IV. he-

lyet szerezte meg. Gratulálunk versenyzőinknek. Köszönjük Juhász Attila tanár úrnak, hogy a hely-

színre szállította a diákokat. 

 Informatika verseny: május 8-án iskolánk 2 tanulója kistérségi informatika versenyen vett részt Tu-

rán. Tanulóink szépen helyt álltak ezen a versenyen. Rottenhoffer Attila 7. osztályos tanulónk III. 

helyezést ért el, Strasser Zsombor 8. a osztályos tanuló pedig II. lett a versenyben. Tanulóink olyan 

iskolákkal versenyeztek, ahol már alsó tagozatban kezdik az informatika tantárgy oktatását. Ezért kü-

lön gratulálunk a verseny résztvevőinek. Köszönjük Kongsaysakné Gérecz Mária tanárnő felkészítő 

munkáját, és Kongsaysak Phayboun tanár úrnak a tanulók elszállításában nyújtott segítséget.  

 Iklad Kupa: május 10-én, immár 21. alkalommal rendeztük meg az Iklad Kupa Foci Tornát a községi 

sportpályán. Hét település 16 csapata 30 mérkőzést játszott. Az U7-es korosztályban Iklad a II. és III. 

helyet, az U11-es korosztályban a III. és IV. helyet, míg az U9-es korosztályban a VI. helyet szerezte 

meg. Szép időben, sportszerű mérkőzéseket játszottak a gyerekek. A vendégek elégedetten távoztak, 

jövőre is szívesen jönnek majd. Köszönjük szponzoraink segítségét, nélkülük nem tudtuk volna meg-

rendezni ezt a tornát. 

Köszönet a támogatásért: dr. Tasnádi Lajosnak, Valentínyi Lászlónak, a Granuflex Kft-nek, az 

Aszódi Tankerületnek, Iklad Sportkörnek és a Polgármesteri Hivatalnak. 

 LÜK verseny: május 14-én került sor a LÜK-bajnokság területi fordulójára a hatvani Kossuth Lajos 

Általános Iskolában. Iskolánkat Bodó Barnabás (3. b) képviselte. Kiemelkedő teljesítményével II. he-

lyezést ért el, így továbbjutott az országos döntőbe, ami május 26-án, Budapesten az Állatkertben ke-

rült megrendezésre. Gratulálunk Barnabásnak, hogy egy országos versenyen képviselte Ikladot. A 

megmérettetésre édesapja, Dr. Bodó Zsolt kísérte el, akinek ezúton is köszönjük közreműködését. 

 Iklad története vetélkedő: május 14-én délután tartottuk meg az Iklad Története Vetélkedőt, mely 

kétévente kerül megrendezésre iskolánkban. A felsős évfolyamról minden osztály képviselte magát egy 

csapattal. A vetélkedő két fordulóból állt: tanulóinknak az első fordulóban egy feladatsort kellett meg-

oldaniuk, valamint egy régi Ikladi épület makettjét kellett elkészíteniük.  A második forduló témája 

pedig kifejezetten a „Régi iskolai élet” volt. Diákjaink jól felkészültek és ügyesen oldották meg az ösz-

szes feladatot. Az I. helyezést  a 8. a osztály csapata érte el – (Budai Kristóf, Fekete Nikolett, Katona 

Csenge, Podlaviczki Georgina, Mayer Réka és Strasser Zsombor). Holtversenyben második helyen 

végzett a 7. osztály (Hajdú Helga, Hankai Zsófia, Vigassy Abigél, Schmidinger Anna, Ecker Nóra) 

és a 8. b csapata (Juhász Eliza, Bohunka Mátyás, Kovács Anna, Makó Brigitta, Gubó Boglárka és 

Makádi Fanni). Köszönjük Bartha Pálnénak, Braunné Kácser Zsuzsannának és dr. Tasnádi Lajos 

Úrnak, hogy részt vettek a zsűri munkájában.  

 Kihívás napja: május 21-én iskolánk is megszervezte a Kihívás Napi sport délutánt. A gyerekek négy 

helyszínen mozoghattak kedvük szerint. Volt zenés torna, foci, kosárlabda és többféle ügyességi játék. 

A program végén minden gyereket banánnal és Túró Rudival lephettünk meg a Szülői Munkaközösség 

és a DÖK jóvoltából. Köszönjük szépen a diákok nevében is! 

 Május 21-én, szerdán a Gödöllői Rendőrkapitányság Aszódi Rendőrőrséről látogatott el iskolánkba 

Deszk Péter körzeti megbízott egy kollegájával. Magukkal hozták segítőtársukat, Rex rendőrkutyát is. 

A program első részében filmvetítésen vett részt az első és a második évfolyam. A második részben pe-

dig megismerkedhettek a gyerekek a kerékpáros közlekedés szabályaival, majd kutyás bemutatót te-

kinthettek meg iskolánk tanulói. Köszönjük a sok érdekes és hasznos információt. 

Galgahévízen népdaléneklési versenyen képviselte iskolánkat Blaubacher Jázmin 5. osztályos, Kékesi 

Kornélia és Nagy Rebeka 6. osztályos tanuló. Diákjaink helyezést ugyan nem értek el, de szépen sze-

repeltek. Köszönjük Huszár Xénia tanárnőnek a gyerekek felkészítését, és, hogy a verseny helyszínére 

szállította tanulóinkat. 

    folytatás a következő oldalon… 
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JÚNIUS: 

2-7. (H-P.)   Év végi felmérések, magatartás, szorgalom, tantárgyi jegyek  

kialakítása, lezárása. 

4. (Sze.)   Diagnosztikai vizsga 6. osztályban (irodalom) 

    Nemzeti összetartozás napja - megemlékezés 

5. (Cs.)    Diagnosztikai vizsga 8. A osztályban (irodalom-történelem) 

6. (P.)    Diagnosztikai vizsga 8. B osztályban (irodalom-történelem) 

13. (P.)    Ballagási főpróba 

14. (Szo.) 8.00  Ballagási ünnepség    

16. (H.)   Osztályozó értekezlet alsó és a felső tagozaton 

16-19. (H-CS.)   Bizonyítványok, beszámolók megírása 

19. (CS.) 14.00    Tanévzáró értekezlet 

  17.00  Tanévzáró ünnepség 

A hónap folyamán: Nyári táborok szervezése 

Az iskola tanulói és dolgozói 

 

 
 

Alapítványi tájékoztató 

Iklad Ifjúságáért Alapítvány kéri az egyetemek, 

főiskolák nappali tagozatán első diplomát szer-

ző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban 

részesülnek, hogy a 2013/2014. tanév II. fél-

évéről szóló iskolalátogatási igazolásokat, va-

lamint az indexmásolatot jutassák el a Művelődési 

Házba vagy a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb 

június 20-ig, (aki eddig nem tette meg) mert a 

kuratóriumnak csak így áll módjában folyósítani 

az esedékes kifizetéseket. 

Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal 

Ideje: 2014. július 2–án 13-16 óráig 

Az alapítvány kuratóriuma 

Könyvtári Hírek! 

Tisztelt Olvasóim! 

Ünnepi Könyvhét tiszteletére 2014. június 12 - 

16 között - a könyvtár nyitvatartási ideje alatt -  

késedelmi díj kifizetés nélkül hozhatók vissza a 

lejárt kölcsönzési idejű kötetek. 

Ugyanezen időkereten belül az újonnan beiratkozó 

könyvtárlátogatók mentesülnek a beiratkozási díj 

kifizetési kötelezettsége alól. 

Kellemes olvasást, hasznos időtöltést kívánok! 

Tisztelettel: 

Kiss Regina 

könyvtáros 

 

Sördélután 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat sördél-

utánt rendez 2014 június 27–én, pénteken, 16 

órától a Ráday téren. További információ a ren-

dezvény hetében plakátokon, és szórólapokon.  

Egy mondatban… 

 Könyvvásárt tartunk 100.- 200.- Ft-os egy-

ségáron a Művelődési Házban június 21-ig, a 

nyitvatartási idővel megegyezően. 
 

 Iklad feliratos póló újra rendelhető már 

gyermek méretben is. 
Valamint feliratos táskák is kaphatók. 

Minta példányok a Művelődési Házban megte-

kinthetőek 

Kiadó GARZON-HÁZ! 

Iklad főútján 36+7 m2-es ház, fedett te-

rasszal kiadó! 

Független utcai bejárattal, berendezett 

konyhával, cirkó-fűtéssel, egyedi mérő-

órákkal, max. 2 fő részére. 

Bútorozás megegyezés szerint. 

További információk a 06-28-403-668-as 

telefonszámon kérhetők. 
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Legyünk óvatosak az idegenekkel 9. 

Az ikladi körzeti megbízott és szolgálatának 

bemutatása 

Az Ikladi Hírek februári számának hasábjain érte-

sülhettünk azon nagyszerű hírről, hogy 2014. 

februárjától Körzeti Megbízotti Iroda működik a 

Szabadság út 94. szám alatt. 

A körzeti megbízotti szolgálat elsődleges célja a 

rendőrség és az állampolgárok, a települési ön-

kormányzatok, a helyi lakossági, társadalmi és 

gazdálkodó szervezetek között megvalósuló állan-

dó és közvetlen kapcsolat kialakítása és fenntar-

tása, valamint a körzeti megbízotti szolgálat terü-

letén található településeken a rendőri jelenlét 

biztosítása és a településeken a rendőrség hatás-

körébe tartozó külön meghatározott helyi bűn-

megelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti 

feladatok folyamatos ellátása. (www.police.hu) 

Röviden tehát a hétköznapi emberekkel (vagyis 

velünk, falubeliekkel) történő közvetlenebb, sze-

mélyes kapcsolaton és kölcsönös bizalmon alapu-

ló rendőri szolgálat bűncselekmények megelőzése 

vagy felderítése céljából. 

Számunkra rendkívüli jelentőségű, hogy ezt a kör-

zeti megbízotti szolgálatot Deszk Péter 

rendőrtörzszászlós látja el, aki domonyi születé-

sűként sajátjának érzi körzetét, mely az Iklad és 

Domony községek közigazgatási határáig terjedő 

területet - vagyis a mi környékünket - foglalja ma-

gába. Ezenkívül szakmai múltjának 15 esztende-

jét is az Aszódi Rendőrőrsön töltötte el. 

Milyen ügyekben lehet őt megkeresni? Elsősorban 

bármivel kapcsolatban, amely bűncselekmény 

gyanúját kelti fel. 

Községünkben újra és újra előfordulnak – az első-

sorban idősek ellen elkövetett – lopások. Ez eset-

ben sokszor úgy gondoljuk, hogy nem érdemes 

rendőri segítségért folyamodni, mert nincs sok 

remény a tettesek kézre kerítésére. Azonban a 

körzeti megbízott vagy a járőr helyszíni szemléje 

során tehet fel olyan egyszerű kérdéseket az eset-

tel kapcsolatban, amelyekre még emlékezhet a 

sértett, és a nyomozást is elősegítik, vagy példa-

ként szolgálhat következő esetek megelőzése cél-

jából. Továbbá a gyanúsított elfogásakor nemcsak 

a legutóbbi tettéért vonható felelősségre, hanem 

több korábbiért is. 

A gyalogos „mozgó árusok” tevékenysége is zakla-

tásnak minősülhet, amellett, hogy termékeikkel 

számtalanszor becsaphatják a jószándékú vásár-

lót. Minden esetben bejelentési kötelezettséggel jár 

tevékenységük, amelynek legtöbbször nem tesz-

nek eleget, illetve nem kapnak engedélyt, de feltű-

nően hangoztatják engedélyük meglétét, melyet 

bemutatni már nem tudnak. Amennyiben tudo-

másunk van arról, hogy ilyen személyek közsé-

günkben megfordulnak, vagy találkozunk is velük, 

bátran jelezhetjük a járőrszolgálatot ellátó személy 

felé, aki hatékonyan tud fellépni velük szemben. 

Fontos hangsúlyozni a bűncselekmények megtör-

téntekor, hogy minél előbb sikerül jelezni a hivata-

los szervek felé, annál nagyobb a valószínűsége az 

elkövetők kézre kerítésének („addig üssük a vasat, 

amíg forró!”). A járőr kiérkezési ideje csak az érte-

sítéskor ellátott helyszín távolságától függ, de se-

gítségünkre lehet a taktikai irányító rendszer 

igénybevétele, ahol a bejelentések fogadása és a 

legközelebbi járőr kiküldésének megszervezése 

történik. 

Olyan ügyekben is bizalommal fordulhatunk a 

körzeti megbízott felé, amelyekben tanácstalanok 

vagyunk, hiszen a szükséges információk ismere-

tében tanáccsal tud szolgálni, mely hivatalos szerv 

felé célszerű fordulni esetünkben, vagy ő is elin-

díthat hivatalos ügyintézési folyamatot, pl. a 

gyámhatóság felé. A kisebb-nagyobb magánéleti 

konfliktusokban is segítségünkre lehet, mielőtt 

komolyabb összetűzésekre kerülne sor. 

Érdemes tehát bizalommal fordulni a fentiekben 

leírt szolgálat felé, mert sok olyan eset megoldható 

vagy megelőzhető, melyekre egyébként nem fordí-

tanánk elegendő figyelmet. 

Közeledik a nyár, ezzel sok olyan meggondolatlan 

„tettet” követhetünk el, amely bűncselekmények 

melegágyához vezet. Deszk Péter 

rendőrtörzszászlós úr néhány dologra minden-

képpen fel kívánja hívni figyelmünket: 

1. A megelőzés a leghatékonyabb megoldás. 

- a bejárati kapukat tartsuk zárva, szereljünk fel 

csengőt, és idegent NE engedjünk be, mert a mai 

tolvajok egyre trükkösebb mondanivalóval kérnek 

bebocsátást (pl. szomjas, rosszul érzi magát, ön-

kormányzattól hozott ezt-azt, közüzemi szolgálta-

tók képviseletében jöttek elvégezni munkálatokat, 

stb). Ilyenkor kifigyelik a sértett megtakarított 

pénzének a helyét, majd egy óvatlan pillanatban 

eltulajdonítják. Ezért fontos elkérni a fényképes 

igazolványukat, illetve megbízólevelüket, vagy a 

szomszédot megkérdezni, hogy nála is csöngettek-

e ugyanazzal az ürüggyel, vagy egyszerűen be sem 

engedni őket; 

- a közelgő nyaralások alkalmával kérjük meg 

szomszédainkat, hogy távollétünk alatt figyeljenek 

portánkra, lehetőség szerint a postaládáinkat 

ürítsék ki, illetve idegen járművek gyanús mozgá-
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sakor írják fel vagy a körzeti megbízottnál jelent-

sék be a rendszámot, az autó típusát, színét, stb, 

aki készséggel azonnal ellenőrzi a jármű „kilétét” 

- az otthon hagyott nagyobb értékek gyári számát, 

márkáját érdemes felírni és eltenni az esetleges 

bűncselekmény beazonosítása végett; 

- távollétünkkor és éjszakánként tartsuk zárva a 

spájz-, fürdőszoba- és WC-ablakokat, akármilyen 

magasan is vannak, mert a tolvajoknak a magas-

ság nem akadály a behatoláshoz. A szúnyoghálós 

nyílászárókat is szükséges bezárni, mert a szú-

nyogháló nem ellenálló az emberi erővel szemben! 

A bukó ablakokra is vonatkozik ez az óvatosság, 

mert az ügyes tolvajok azt is ki tudják akasztani, 

ezáltal szabad utat biztosítva otthonunkba; 

- a redőnnyel ellátott és (bukóra) nyitva hagyott 

nyílászárók esetében nem jelent biztonságot a 

leeresztett redőny sem, amely 30-40 cm-nyire el-

mozdítható, az így keletkezett résen pedig a nyí-

lászáró hozzáférhetővé válik; 

- kiemelendő a melléképületek (garázs, műhely, 

ólak, stb.), valamint a kerti munkák végzése alatt 

az utcára nyíló ajtók és ablakok zárása; 

- gépkocsival történő közlekedéskor előfordul, 

hogy megfeledkezünk a letekert ablakokról. Erre 

fokozott figyelmet fordítsunk parkoláskor, vala-

mint arra, hogy táska, érték, kabát, de még irat se 

legyen látható helyen, amely csábítóan hat a tol-

vajokra. Különösen jellemző ez a temetők közelé-

ben, ahol a nyugodtnak vélt környezetben felelőt-

lenebbül bánunk értékeinkkel. Ha menet közben 

az „anyósülésen” táskát tartunk, akkor célszerű a 

jobb első ajtót is zárva tartani. 

2. Amennyiben megtörtént a bűncselekmény, vagy 

akárcsak a gyanúja is felmerül, az alábbi elérhe-

tőségeken tehetjük meg bejelentésünket: 

 Deszk Péter rendőrtörzszászlós személyesen 

bármilyen segítséggel és tanáccsal 

áll készségesen rendelkezésünkre: 

deszk.peter@gmail.com, valamint minden hó-

nap páros hét szerdáján 14-16 óra között az 

ikladi irodában (Szabadság út 94.) fogadja a 

hozzá fordulókat; 

 a 24 órás szolgálatot teljesítő rendőrjárőrök 

telefonszáma: 20/516-5940, 

 az aszódi rendőrőrs munkaidőben (08.00-

16.00 között) hívható: 28/400-012, 

 segélyhívó számok: 107 vagy 112. 

Újra Szösz-Möszölünk 

Ebben az évben is megrendezzük a Művelődési 

Házban immár hagyományos Szösz-mösz tábo-

runkat, június 23-27-ig, ahol naponta 9 és 13 

óra között várjuk a gyerekeket kézműves-

foglalkozásokra, sportolási lehetőségekre, hasznos 

és érdekes új ismeretek megszerzésére. Erre az 

időre mentesítjük őket a TV és a számítógép káros 

hatásaitól. 

Várjuk a már rendszeresen visszajáró gyermeke-

ket, de örülünk az új érdeklődők jelentkezésének 

is. Köszönettel fogadunk minden felajánlást, ami-

vel különlegesebbé, élménydúsabbá tehetjük ezt a 

néhány napot. Várjuk tehát azon felnőttek je-

lentkezését, akik vagy időt tudnának szánni 

egy-egy napon a gyerekekkel való foglalkozásra, 

vagy szívesen bemutatnának nekik egy-egy külön-

leges, érdekes eszközt vagy tevékenységet, esetleg 

már feleslegessé vált írószerrel, papírfélével tud-

nák támogatni a tábor munkáját. Felajánlásai-

kat június 16-ig várjuk a Művelődési Házban. 

Aki szereti, megvárja 

(folytatás) 

Még ebben a mindent saját kezűleg termelő, sze-

gény paraszti világban is, kellett volna némi pénz, 

egy pár csizmára, egy kendőre a lánynak, stafí-

rungra, ha férjhez megy. 

Ezt meséli nagynéném, s máris új megvilágításba 

kerül, és több színes árnyalattal frissül, az apám-

tól már sokszor hallott feketézős történet. Bár 

apám ezt csak anyjától, és testvéreitől hallhatta, 

mert amikor történt, ő mindössze öt hónapos kis-

ded volt. 

1941 Karácsonya előtt, nagyanyám szeretett volna 

egy kevéske pénzt keresni, ezért háti kosarába 

pakolta az éhes szájak elől gondosan elrejtett tojá-

sait, meg az otthon nevelt, levágott, pucolt barom-

fit. Felkerekedett Ikladról Sashalomra, hogy eladja 

mindezeket. Szerencsétlenségére a rend őrei lefü-

lelték, és két napra a csendőrségi fogdába zárták, 

feketézésért. Hiába sírt, hogy a gyerekei, csecse-

mője várják otthon. A törvény, az törvény volt, 

nem eresztették. Ez alatt, az otthoniak el sem tud-

ták képzelni, hol lehet. Szoptatni kellett volna 

már. 

Végül nagynéném mégis szerzett tejet, éhes cse-

csemő apámnak, és egy bögrébe lógatott rongyda-

rabka, melyen keresztül a gyermek kiszopogatta a 

A hónap gondolata 

„Jobb félni, mint megijedni.” 

(Ismeretlen) 



 
8 

tejet, a cumisüveget is kiváltotta. Legalábbis így 

tartja a családi legendárium, amelynek nem léte-

zik írott formája. Két nap múlva kiengedték nagy-

anyámat, s nagynéném szerint, amikor hazaért a 

mellei duzzadtak az összegyűlt tejtől… 

A háború rányomta bélyegét az otthon maradottak 

életére is, és nemcsak a második háború. Nagy-

anyám, a nehézségekben igazi túlélő, bátor asz-

szony volt, mind ezt állítják, akik jól ismerték. A 

falut, és az éléskamrát megszálló orosz katonák 

elől, úgy mentett meg néhány kolbászt, hogy gyor-

san a földre dobálta azokat, s a katonák ott nem 

vették észre. De ez már a háború vége felé történt. 

Mindenre elszánt volt, hogy mentse a családját, s 

hogy etetni tudja őket, de nemcsak azért próbált 

pénzt keresni, a néhány hónapos csecsemője mel-

lett.  

Nagyapám, akit én már nem ismerhettem, első 

világháborús rokkant volt. 1918-ban egy akna-

robbanás betemette, már halottnak hitték, mikor 

rátaláltak. 

 Nagyapámnak epilepsziás rohamai voltak. Sok-

szor nem tudott dolgozni, a roham utáni állapot 

miatt. Ha mégis, akkor szántással, erdei fa szállí-

tásával keresett némi pénzt. Kevéske földjük, nem 

tartotta el őket. De a szerencse nem állt mellette, 

mert az erdőben, vagy az istráng szakadt el, vagy 

a ló sérült meg, s ezeket a károkat a sokgyerme-

kes család kevéske jövedelme nem bírta viselni. 

 Ahogy az önző világ egyre jobban belebonyolódott 

a háborúba, úgy jött és maradt a még nagyobb 

nélkülözés. A falubeli szegény fiúk inasnak álltak, 

kihasználva a sok földdel nem bíró fiatalok egyet-

len lehetőségét. A lányok pedig vártak és vártak, 

hátha akad kérő, akivel elkezdhetik élni a leány-

gyermeki után, a gyermekasszonyi életüket.  

A második világháború általános hadkötelezettsé-

ge elvitte a fiatal férfiakat a faluból, de nagyné-

némnek nem csak emiatt volt sokkal kevesebb 

esélye férjhez menni. Aztán egyszer, egy szép 

Pünkösd vasárnapon mégis eljött, akit az ég neki 

szánt.  

Dudás Mihály volt az, egy falubeli fiatalember, aki 

1943 óta katonaként szolgált. 

„Kíváncsi lennék hogyan zajlott az udvarlás, de 

unokanővérem éppen süteménnyel kínál, és én, a 

rutintalan anyaggyűjtő, nem tudok egyszerre enni, 

kérdezni, és jegyzetelni. Észreveszem mégis, hogy 

nagynéném ennél a témánál elcsendesedik, s bár 

tekintete nevet, s ebből azt a következtetést vo-

nom le, hogy tiszta és ártatlan volt, bátortalan 

közeledés lehetett, de ebben benne volt a majdani 

több, éppen ezért megérintette mindkettőjüket.” 

Mások döntöttek helyettük megint, és a katonák-

nak menni kellett a háború utolsó évében. Dudás 

Mihály is elment, és februártól nem hallottak felő-

le. Voltak többen, akik azt gondolták, odaveszett. 

Közben Európában véget értek a harcok. A faluba 

érkező orosz haderők ezt már 1944 decemberében 

megjósolták. „Kaput vojné” hajtogatták az orosz 

katonák. (Nagyanyám visszaemlékezéseinek fel-

idézése alapján írom ezt, ő mesélte a gyermekei-

nek.) 

Az előlük visszavonuló németek, kevéssel előtte 

még, a totális győzelem hitében éltek. Bizonyára 

történetileg hitelesnek mondható tény, hogy a 

„naje váffe”, az új fegyver fétise tartotta fenn a 

hitüket, mert ők ezt a két szót skandálták gyak-

ran.  

„Nekem hátborzongató belegondolni abba, hogy 

mi lett volna, ha az a fegyver valósággá lesz Hitler 

kezében. A szövetséges és az ellenséges hadak, 

egyaránt közlékenyek voltak az általuk megszállt 

területen, a falubeliekkel. Nagyanyám tudott egy 

kicsit szlovákul és németül is eléggé, ezért megér-

tette, mit mondanak a katonák.” 

Négy hónapig semmit sem tudtak Dudás Mihály-

ról, azután jött egy levél, amelyből kiderült, hogy 

orosz hadifogságba esett. Ez a levél okot adott a 

reménykedésre, nemcsak nagynénémnek, hanem 

másoknak is, akik aggódó szívvel hazavártak va-

lakit. De voltak, akik már sohasem jöhettek... 

Dudás Mihályné, Dudás Katalin és Rébb Dániel 

visszaemlékezései alapján írta: 

Bereczkiné Rébb Terézia 

folytatjuk… 
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